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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-УЧАСНИКІВ
ХОЛДИНГІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ
Іщенко М. І., к. е .н., член правління, директор Гірничодобувного дивізіону ТОВ
«Метінвест Холдинг»
Нусінов В. Я., д. е. н., професор, ДВНЗ «Криворізький національний
університет»
Методологія дослідження. Результати одержані за рахунок застосування
діалектичного методу, методів системного аналізу та синтезу – при вивченні й
узагальненні існуючих концепцій оцінки економічних результатів підприємствучасників холдингу, а також сучасних теоретичних підходів до бюджетування
та практики управління витратами гірничо-збагачувальних комбінатів, методів
факторного аналізу – при дослідженні чинників валового прибутку гірничозбагачувальних комбінатів.
Результати. В статті проведено критичний аналіз сучасних підходів до
оцінки економічних результатів діяльності підприємств. Виконано факторний
аналіз валового прибутку на прикладі одного із гірничо-збагачувальних
комбінатів України, що входять до складу холдингу. Виявлено, що показник
прибутку не характеризує результативність діяльності підприємства, оскільки
формується під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх чинників. Обґрунтовано,
що в якості показника результатів діяльності необхідно обирати показник, на
який

підприємство

впливає

безпосередньо.

Встановлено,

що

гірничо-

збагачувальні комбінати України, що входять до складу холдингу, не впливають
на обсяги та ціни реалізації продукції, а виконують в межах холдингу функції
центру витрат. Відповідно, зоною відповідальності ГЗК є лише собівартість
продукції. Досліджено існуючу практику складання та контролю виконання
бюджетів гірничо-збагачувальними комбінатами, що входять до складу
холдингу.
Новизна. Доведено, що для підприємств, які виконують у холдингу
функції центрів витрат, показником результатів діяльності є не прибуток, а
величина відхилень фактичних витрат від планових за бюджетом.
Практична значущість. Розроблені підходи можуть використовуватися
власниками та менеджментом підприємств, які виконують у межах холдингів

функції центрів витрат. Запропонований метод оцінки економічних результатів
на основі аналізу відхилень фактичних витрат від планових за бюджетом
дозволяє виключити вплив чинників, на які підприємство не впливає
безпосередньо.
Ключові слова: бюджетування, планування, контроль, аналіз, холдинг,
економічні результати діяльності.
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